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aKTUaLITa
POzvánKa na zeměděLsKé veLeTrhy TechagrO, anImaL veTex, sILva
regIna a bIOmass
Dovolujeme si Vás pozvat na největší zemědělskou
výstavu ve střední Evropě, která se koná na brněnském
výstavišti ve dnech 3. 4.–7. 4. 2016. Stánek Svazu chovatelů ovcí a koz bude místěn tentokrát v pavilonu A2, číslo
stánku 036. Před vstupem do tohoto pavilonu budou ve stanech na volné ploše vystavena hospodářská zvířata – ovce,
kozy, masný a dojený skot, která se budou předvádět ve
vstupní části pavilonu A2. Na předvadiště navazují stánky
chovatelských Svazů a plemenářských organizací. U vystavených plemen ovcí a koz najdete také stánek Oveka a.s.
s tradičním občerstvením.
Slevu na vstupné na tyto veletrhy získáte po registraci na
webových stránkách www.techagro.cz. Při ní použijete kód
TQ1G1VTZ5T. Tím Vám bude umožněn nákup vstupenky
na veletrh online za zvýhodněnou cenu 80 Kč (oproti běžnému vstupnému 170 Kč).
Všechny chovatele a příznivce zveme k návštěvě našeho
stánku a výstavy plemenných ovcí a koz na veletrhu
Techagro. Chcete-li využít naší nabídky na zvýhodněné
vstupné 80 Kč na veletrh, zaregistrujte se podle následujícího návodu.

Postup registrace firemní pozvánky:
– jděte na stránky www.techagro.cz
– klikněte na banner „REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ“
– vyberte veletrh podle pozvánky, poté zadejte PROMO
kód – registrační kód TQ1G1VTZ5T
– zadejte registrační kód Vaší pozvánky
– vyplňte zobrazený formulář a odešlete
Po registraci a platbě vstupenky online Vám bude emailem
zaslán voucher (pdf), který si vytiskněte. PDF se vstupenkou pak použijte na turniketech ke vstupu na veletrh. V případě problémů s registrací pozvánky volejte na Helpdesk
tel.: +420 541 158 331. Telefonní linka je v provozu vždy
Po –Pá, 9.00–15.00 h. Registrační kód lze použít opakovaně
pro libovolný počet registrací.
Z programu výstavy hospodářských zvířat vybíráme:
3.–7. 4. 2016 neděle–čtvrtek
9.00–18.00 Prohlídka expozic holštýnského skotu, českého strakatého skotu, masného skotu, prasat, ovcí a koz
3. 4. 2016 neděle
10.30–13.00 Klasifikace plemenných beranů, kozlů
Denně bude probíhat předvádění plemenných zvířat,
podrobný program výstavy najdete na 3. straně obálky.
Ing. Vít Mareš
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záPIs z jednání rady
PLemenných KnIh Ovcí
26. 2. 2016
Přítomní – Beneš, Divíšek, Dvořák, Dziková, Hošek, Hrdlička, Konrád, Kosař, Kvisová, Macků, Mareš, Milerski,
Onderka, Novák, Šimčíková, Šlejtr, Švéda, Uhlíř, Vancl,
Vejčík, Zajíček
Omluveni – Hovorka, Krátký
Hosté – Uxová, Dubový, Kříž

Program:
1) Zahájení
2) Kontrola zápisů a úkolů jednání Rady plemenných knih
ovcí z roku 2015, Hošek
3) Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok
2015, Mareš
4) Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů
v roce 2015, Mareš
5) Stanovení požadavků na matky plemenných beranů
v roce 2016 a požadavky na berany klasifikované na NT
v roce 2016, Hošek, Mareš
6) Stanovení rozsahu testace výkrmnosti a jatečné hodnoty
ovcí v roce 2016, Hošek
7) Termíny NT beranů v roce 2016, jmenování jednotlivých
hodnotitelů pro NT, Mareš, Hošek
8) Genotypizace bahnic a kontrola parentity v chovech
s produkcí plemenných beranů v roce 2016
9) Různé
10) Diskuze
11) Závěr
Jednání zahájil Ing. Hošek, který informoval RPKO na
úvod o činnosti Výboru RPKO za uplynulé období a úkolech, které řešil.
Informoval o uskladnění vzorků krve ovcí ze SVÚ Jihlava,
které bude do dalšího využití v režii Svazu.

rada plemenných knih vzala na vědomí
Kontrolu zápisů jednání Rady plemenných knih ovcí
z roku 2015.
Vyhodnocení výsledků kontroly užitkovosti ovcí za rok
2015.
Rada rozhodla o neuvádění hmotnosti jehňat při narození do přehledů výsledků kontroly užitkovosti, pokud
nebylo provedeno jejich zvážení.
Vyhodnocení výsledků klasifikace plemenných beranů
v roce 2015.
Rada obdržela a vzala na vědomí Metodiku chovu valašské ovce a Metodiku chovu šumavské ovce.

rada plemenných knih projednala připomínky
jednotlivých chovatelských klubů s těmito závěry:
1) U beranů plemene lacaune bude možné klasifikovat
beránky bez omezení dosažené třídy za CPH.
ANO – 1
NE – 7
zdrželo se – 11
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nehlasovali – 2
Návrh nebyl přijat.
2) Na základě požadavku klubu CF se budou zveřejňovat
v přehledech CPH na stránkách Svazu souběžně neaktivní zvířata ve stejné struktuře jako aktivní, která prošla
kontrolou užitkovosti.
ANO – 11
NE – 0
zdrželo se – 10
3) Na základě požadavku klubu CF se budou předvádět
berani plemene CF ve 2–6měsíční vlně.
ANO – 19
NE – 0
zdržel se – 1
nehlasoval – 1
4) Na základě požadavku klubu CF se umožní v roce 2016
produkce beranů ve stádech s 5 až 9 bahnicemi CF
zapsaných v plemenné knize v případě, že je chov geneticky propojen s jiným větším chovem společným využitím plemeníků, od roku 2017 bude povolena produkce
plemenných beranů CF ze stád od 10 bahnic.
ANO – 19
NE – 0
zdrželi se – 2
5) Klub romanovských ovcí požaduje, aby se v rámci třídenního hodnocení beranů v Lysé n. L. hodnotili romanovští berani pouze v sobotu 8. 10. 2016 na ENT R.
ANO – 14
NE – 0
zdrželo se – 7
6) Požaduje se, aby 10 dnů před NT byla hotová parentita beránků a 7 dnů před NT byl uzavřený a zveřejněný
katalog na NT. Podmínkou je provádění parentity podle
došlých objednávek v SVÚ Jihlava a přihlášení beranů
s doloženým výsledkem parentity do katalogu 10 dnů
před NT. Doporučuje se provést odběr krevních vzorků
minimálně 40 dnů před NT.
ANO – 20
NE – 0
zdržel se – 1

rada plemenných knih schválila
1) Požadavky na matky plemenných beranů s účinností od podzimních nákupních trhů 2016:
Matka plemenných beranů musí být zapsána do hlavního oddílu plemenné knihy, u plemene CF musí mít
podíl krve 100 %.
Musí být chovaná ve stádě s minimálním počtem
10 bahnic daného plemene zapsaných v hlavním
oddílu PK, u plemene CF musí mít podíl krve 100 %.
(tato podmínka neplatí pro plemena VF, V, BE, H, J,
JS, KH, AL, KA, OU, SH a další málopočetná plemena v případě jejich dovozu).
Matka plemenného berana nepochází ze stáda pozitivního na Maedi-Visnu, s výjimkou stád šumavských
ovcí.
2) Systém přidělování tříd za celkovou plemennou hodnotu (CPH).
ER

15 % zvířat s nejvyššími hodnotami selekčního
indexu CPH
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16–50 %
51–85 %
86–100 %

3) Požadavky na berany klasifikované na NT s účinností od podzimních nákupních trhů 2016:
Berani musí být potomky matek beranů.
U plemen, u nichž jsou prováděny odhady plemenných hodnot určených pro klasifikaci, musí být klasifikovaní berani zařazeni mezi 65 % beránků s nejvyššími hodnotami selekčního indexu CPH v rámci ročníku, s výjimkou plemen národních genetických zdrojů
– šumavské a valašské ovce.
U berana bude odebrán a uložen vzorek DNA a bude
provedeno ověření parentity.

Genotypizace odolnosti vůči klusavce bude v roce
2016 spojena s ověřováním rodičovství. Obojí se bude
zabezpečovat dle platné metodiky SVS ČR.
Genotypizace nebude prováděna u zvířat, jejichž oba
rodiče jsou homozygotními nositeli ARR alely a jsou
tedy zařazeni do třídy genetické odolnosti vůči klusavce R1. Nicméně vzorek krve od těchto zvířat bude
odebrán za účelem ověřování parentity.
U beránků po matkách skupiny odolnosti R4 a R5
nebude ověřování parentity prováděno v rámci státní
zakázky, s výjimkou bahnic valašské ovce.
Beránci s chybným původem budou vyřazeni.
Opravné ověření parentity nebude prováděno.
Beránci budou klasifikováni výhradně až po ověření
parentity.

Berani romanovské ovce a masných plemen s výjimkou CH musí být předvedeni v 1–3měsíční vlně, ostatní
plemena ve věku 6–10 měsíců v jehněčí vlně, ve věku
nad 10 měsíců v 3–9měsíční vlně, beránci plemene
VR v 2–3měsíční vlně, berani CF v 2–6měsíční vlně.

Schválení bodu 6:

Berani musí mít v době klasifikace věk minimálně
6 měsíců a maximálně 18 měsíců, u R 5-18 měsíců,
u plemen VR, SK, OU, SH minimálně 12 měsíců
a maximálně 24 měsíců, u K 6 až 24 měsíců.

7) Termíny zveřejnění plemenných hodnot

Berani musí být zařazení do tříd odolnosti vůči klusavce R1, R2 nebo R3 za předpokladu, že jsou nositeli alespoň jedné alely ARQ.
Berani musí splňovat požadavky na minimální živou
hmotnost v době klasifikace: masná plemena, CF,
ML, VF a ZW 45 kg, KA a V 30 kg, ostatní kromě OU,
SD a SH 40 kg. Ve věku 12 měsíců musí mít berani
60 kg, s výjimkou KA, V, OU, SD a SH. R ve věku
8 měsíců 45 kg, 10 měsíců 48 kg, R, S a VR nad
12 měsíců 50 kg.
Schválení bodů 1, 2, 3:
ANO – 20
NE – 0
zdržel se – 1
4) Výše poplatků za klasifikaci beranů.
5000 Kč za klasifikaci ze stáje při počtu klasifikovaných beranů menším než 20 ks.
100 Kč za berana předvedeného ke klasifikaci.

ANO– 20
NE – 0
nehlasoval – 1

15. 4. 2016 – průběžné PH pro plemena s termíny zimního
bahnění
31. 5. 2016 – průběžné PH, zpracování PH dojených
plemen
30. 6. 2016 – průběžné PH
31. 7. 2016 – pro všechna plemena, u dojených plemen
budou tyto PH platné na NT
31. 8. 2016 – PH platné pro podzimní NT
31. 10. 2016 – zpracování PH dojených plemen
28. 2. 2017 – uzavření ročníku 2016 + PH platné
pro jarní NT
Oprávněné osoby předají data do centra PK nejpozději
15 dnů před uvedenými termíny. Do výpočtu PH u jehňat
budou zahrnuty ročníky 2015 a 2016.
8) Rada schválila kalendář nákupních trhů včetně
určení hodnotitelů.
viz. Příloha
NT, kde bude přihlášeno méně než 10 beranů, může být
zrušen.
9) Rada schválila tématické zaměření každoročních
auditů šlechtitelských programů na letošní rok.
2016 – celková evaluace šlechtitelských programů u ovcí.

5) Rozsahy testace výkrmnosti a jatečné hodnoty
v roce 2016.
U polního testu výkrmnosti a jatečné hodnoty Rada
PK ovcí schválila rozsah testace v roce 2016 do
20 skupin.
Rada schválila provádění ultrazvukových měření
u plemen SF, T, CH, NC, OD, BE, (u masných plemen
je to podmínka k předvedení na NT), K, CF, ML a ZW
(dobrovolně) ve stádech s produkcí plemenných beranů.
Schválení bodů 4, 5:
ANO – 20
NE – 0
zdržel se – 1
6) Zásady provádění genotypování odolnosti vůči klusavce a ověřování parentity v roce 2016.
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Schválení bodů 7, 8, 9:
ANO – 20
NE – 0
zdržel se – 1
10) Rada PKO schvaluje, že hodnocení plemenných
zvířat u plemen VR a CF bude od roku 2016 probíhat
dle CPH.
Týká se to jehňat narozených od 1. 10. 2015.
ANO – 19
NE – 0
zdrželi se – 2.
10) Na základě témat diskuze během jednání Rada plemenných knih uložila řídicímu výboru RPKO zajistit
následující úkoly:

Ze života Svazu

a) Klub texel požaduje pracovat na úložišti dat podobnému portálu BASCO.
b) Výbor zajistí výstupy k auditům šlechtitelských programů za roky 2015 a 2016.
Zapsal: Ing. Martin Hošek, Ph.D.
předseda Rady plemenných knih ovcí
Ing. Vít Mareš
předseda Svazu
Ověřil: Filip Faun Vancl
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z důvodů zachování těchto linií povoluje předvést na klasifikace kozlíky i po matce s vydojenou třídou I. a také po
matce, která ještě nemá vydojenou vlastní třídu za užitkovost, její matka by však měla mít vydojenou třídu elitní. Tato
výjimka nebude platit v roce 2017.
Koza hnědá krátkosrstá
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně pět měsíců
a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost
v pěti měsících 32 kg, v sedmi měsících 34 kg, v deseti
měsících 39 kg, ve dvanácti měsících 45 kg, nad patnáct
měsíců 50 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Koza anglonubijská

záPIs z jednání rady
PLemenné KnIhy KOz
Praha 24. 2. 2016
Přítomni:

Ing. Richard Konrád, Ing. Josef Janovský,
MVDr. Jan Sedlák, Milan Domáň,
Josef Pulíček, Ing. Jitka Látalová

Omluveni:

Ing. Věra Mátlová

Chov. kluby: AN – Jan Bareš, ZK – Jiří Švanda
Hosté:

Šárka Kořínková, Jaroslava Hůlková

1)
Jednání zahájil přivítáním přítomných předseda Rady
Ing. Richard Konrád, který poté předložil ke schválení program jednání dle pozvánky. Program byl jednohlasně
schválen.

2)
Ing. Konrád seznámil přítomné s výsledky kontroly užitkovosti koz za rok 2015. Výsledky jsou zpracované v samostatné publikaci „Výsledky kontroly užitkovosti koz za rok
2015“. Seznámil Radu také s vyhodnocením nejlepších
koz a farem za rok 2015 v ČR a přehledy linií kozlů všech
plemen, které působí v plemenitbě. Všechny výsledky jsou
umístěny na webových stránkách Svazu a budou také
zveřejněné ve Zpravodaji (1/2016).

3)
Rada schválila výběrová kritéria pro kozlíky (rok narození
2016) pro letošní přehlídky:
Koza bílá krátkosrstá
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně pět měsíců
a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost
v pěti měsících 32 kg, v sedmi měsících 35 kg, v deseti
měsících 40 kg, ve dvanácti měsících 45 kg, nad patnáct
měsíců 50 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Výjimka se uděluje na šest linií bílých kozlů – BERA,
FERDA, HEKTOR, MOLCH, ROMEO a ZUZEK, kde se

– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně pět měsíců
a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost
v pěti měsících 35 kg, v sedmi měsících 38 kg, v deseti
měsících 45 kg, ve dvanácti měsících 55 kg, nad patnáct
měsíců 60 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Koza sánská
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně pět měsíců
a maximálně osmnáct měsíců stáří, minimální hmotnost
v pěti měsících 34 kg, v sedmi měsících 37 kg, v deseti
měsících 42 kg, ve dvanácti měsících 47 kg, nad patnáct
měsíců 52 kg, užitkovost matky – vydojená třída ER nebo E.
Matky kozlů budou mít oprávněnou osobou zkontrolované
morfologické vlastnosti vemene.
Koza búrská
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně dvanáct
měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální
hmotnost ve dvanácti měsících 50 kg, nad patnáct měsíců
54 kg, třída za vlastní užitkovost (CPH) ER, E.
Koza zakrslá holandská
– 100% původ, minimální stáří pět měsíců věku, maximální
stáří osmnáct měsíců věku, minimální hmotnost v pěti měsících věku 10 kg.
Koza mohérová
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně dvanáct
měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální
hmotnost ve dvanácti měsících 35 kg, v patnácti měsících
38 kg, v osmnácti měsících 40 kg, třída za vlastní užitkovost
(CPH) ER, E.
Koza kašmírová
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně dvanáct
měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální
hmotnost ve dvanácti měsících 37 kg, v patnácti měsících
40 kg, v osmnácti měsících 45 kg, třída za vlastní užitkovost
(CPH) ER, E.
Koza walliserská černokrká
– 100% původ, věk v době klasifikace minimálně dvanáct
měsíců a maximálně dvacet čtyři měsíců stáří, minimální
hmotnost ve dvanácti měsících 40 kg, v patnácti měsících
45 kg, v osmnácti měsících 48 kg, třída za vlastní užitkovost
(CPH) ER, E a I.
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4)

5)

Rada projednala a schválila připravené nové metodiky
pro uchování plemen koz zařazených do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Rada jmenovala hodnotitele na letošní aukční přehlídky
kozlů.

náKUPní Trhy PLemenných KOzLíKŮ a KOzIČeK – 2016
Okres

Kraj

datum

začátek
trhu

Plemena

hodnotitel

Brno-venkov

Jihomoravský

1. 5. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mareš

Rýzmburk

Náchod

Královéhradecký

7. 5. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Vejčík

Sedlčany

Příbram

Středočeský

21. 5. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mareš

Jablonec n. Nisou

Liberecký

27. 5. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Konrád

Strakonice

Strakonice

Jihočeský

28. 5. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Vejčík

Nezvěstice

Plzeň-jih

Plzeňský

7. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mátlová

Hostivice

Praha-západ

Středočeský

8. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mátlová

Podvihov

Opava

Moravskoslezský

10. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Sedlák

Žumberk

Chrudim

Pardubický

10. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mareš

Nové Město n. Met.-Krčín

Náchod

Královéhradecký

11. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Konrád

Tábor

Jihočeský

13. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mátlová

Kroměříž

Zlínský

14. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Sedlák

Česká Lípa

Liberecký

15. 9. 2016

10.00

B, H, AN

Mátlová

Brno-venkov

Jihomoravský

17. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN
Elitní – AN

Sedlák

Příbram

Středočeský

24. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Vejčík

Jablonec n. Nisou

Liberecký

28. 9. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mareš

Strakonice

Strakonice

Jihočeský

1. 10. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Vejčík

Lysá nad Labem

Nymburk

Středočeský

6. 10. 2016

10.00

AN, ZH, W
Elitní – ZH

Konrád

Rýzmburk

Náchod

Královéhradecký

15. 10. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Konrád

Brno-venkov

Jihomoravský

15. 10. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Mareš

Příbram

Středočeský

19. 11. 2016

10.00

B, H, BU, AN

Vejčík

místo konání
Zlobice

Pěnčín

Tábor
Morkovice
Jablonné v Podj.Markvartice
Zlobice
Sedlčany
Pěnčín

Zlobice
Sedlčany

6)
Rada projednala žádost paní Jaroslavy Hůlkové
o možném postupu uznání nového plemene koza horská
šedá. Paní Hůlková seznámila přítomné se současným
stavem populace koz na svém chovu a se svými představami dalšího postupu. Informace o kozách jsou zatím
pouze fenotypového charakteru. Genetické analýzy zvířat
zatím udělány nebyly. V chovu se používají plemeníci, kteří
nejsou zapsáni ve státním registru kozlů.

6

Rada po delší diskusi doporučuje tyto možnosti dalšího
postupu:
vybrat minimálně 40 samic s co možná nejmenší vzájemnou příbuzností a 4 nepříbuzné kozly ze současné
populace. U těchto zvířat se provedou genetické mikrosatelitní analýzy, to znamená, že se od těchto zvířat
odebere DNA, které se porovná se stejným počtem
vzorků, v našem případě koz bílých a hnědých krátkosrstých, aby se prokázala jejich odlišnost od těchto

Ze života Svazu

dvou plemen, a to minimálně ve třech genetických
znacích. Finanční náklady za tuto činnost si bude
muset chovatelka zaplatit sama. Na základě zjištěných výsledků bude pak stanoven další postup v rámci
uznaného chovatelského sdružení (SCHOK z.s.).

7)
Ing. Konrád informoval Radu o pokračování zavádění
inseminace v chovech koz. Na podzim 2015 byli do inseminační stanice v Chorušicích umístěni dva kozli: 12242 027
linie KARELE (bohužel u tohoto kozla bylo následně zjištěno, že jeho sperma je pro výrobu inseminačních dávek
nepoužitelné) a 8133 057 linie JAVOR, od kterého bylo
vyrobeno 200 inseminačních dávek, které byly uloženy do
genobanky. I v roce 2016 se bude v zavádění inseminace
v chovech koz pokračovat.

Informaci o státních podporách pro rok 2016 podal Ing.
Konrád. Podpory (dotační tituly 2. A. dle Zásad stanovených MZe v ČR) jsou ve stejných sazbách jako v roce 2015.
Lze tedy předpokládat, že objem peněz poskytnutých na
tyto podpory bude ve výši minimálně roku 2014.
Sazby podpor pro genetické rezervy zatím ještě nebyly stanoveny, zásady se teprve připravují. Dle informací by měly
být ve stejných sazbách jako v loňském roce.

9)
Diskuse
a) Ing. Konrád informoval o přípravách odborných seminářů, které se budou konat pro chovatele koz zapojených v kontrole užitkovosti. Semináře se uskuteční
v měsíci březnu – 5. 3. Zlobice, 9. 3. Tábor, 11. 3.
Kladno-Čabárna, 12. 3. Pěnčín.
b) Rada projednala připomínky chovatelských klubů:

Zpravodaj SCHOK 1/2016

Klub chovatelů zájmových plemen ovcí a koz (koza
zakrslá) předložil dvě připomínky. První připomínka
o úpravě tabulky váhových přírůstků byla projednána
a bude řešena později po vyhodnocení výsledků
zvířat z minulých let. Druhá připomínka týkající se
nastavení horního váhového limitu kozlíků při bonitaci
byla Radou akceptována a tento limit byl zrušen.
Klub chovatelů anglonubijských koz zaslal tři připomínky. První dvě akceptovány Radou nebyly, protože
se týkají zpracování nového programu pro vedení
databáze PK a výsledků KU koz. Příprava tvorby
nového programu je zatím odložena, a to z důvodu
schvalování nové legislativy EU, která vstoupí v platnost zřejmě v příštím roce. Česká republika ji bude
muset implementovat do stávajících zákonů a vydat
k ní případně vyhlášky. Ty mohou obsahovat i jiné
požadavky na vedení databází.
Třetí připomínka se týkala zavedení ověřování parentity u anglonubijských kozlů. Rada tuto připomínku
projednala a konstatovala, že tato povinnost není
zatím zakotvena v zákoně. Kdyby se zavedla, tak musí
platit pro všechna plemena. Ověření parentity vyjde
u akreditované laboratoře na 2 400 Kč (ČMSCH). Jelikož zatím není možnost zajistit finanční prostředky, ze
kterých by se ověřování hradilo, museli by si chovatelé tyto náklady hradit sami. Při současných cenách
kozlů (B, H), kde je průměrná prodejní cena kozla
5 000 Kč, by hrozilo, že by kozlíky nikdo neodchovával. Tím by byla ohrožena reprodukce celé tuzemské
populace koz.
Rada proto tuto připomínku neakceptuje. Každý chovatel si však ověření parentity může vyřídit na své
vlastní náklady sám a při prodeji kozla toto kupujícímu
doložit.

dovézt ze zahraničí (Rakousko, Švýcarsko) fenotypově podobné plemeníky (místní uznaná plemena)
s doloženými původy a udělat program na zušlechťovací křížení pro vznik nového plemene. Finanční
náklady si hradí opět chovatelka sama.
jestliže bude chovatelů s tímto cílem více, založit si
vlastní spolek a poté požádat MZe ČR o uznání samostatného uznaného chovatelského sdružení a vyřídit
si samostatně podmínky pro uznání tohoto plemene
a zavedení koz do vlastní plemenné knihy. Nová
legislativa EU, která se připravuje, dává chovatelským
sdružením, která hodlají vytvářet nové nebo rekonstruovat vyhynulé plemeno, pokud doloží podrobné
informace o okolnostech opravňujících k založení
nového plemene nebo rekonstrukci plemene vyhynulého, tuto možnost.

8)

www.schok.cz

c) Ing. Konrád požádal předsedu klubu chovatelů anglonubijských koz pana Bareše, aby tlumočil členům
klubu jeho prosbu, aby si chovatelé napřed zjistili
informace o kozách, které nakoupili, jestli jsou kozy
původově stoprocentní nebo pocházejí z převodného
křížení, než fotky dají na Facebook. Předešlo by se
napřed zbytečným pomluvám a kritikám.
d) Pan Jiří Švanda oznámil Radě, že toto bylo poslední
jednání, kterého se účastnil. Ze zdravotních důvodů
končí v Klubu zájmových plemen ovcí a koz ve funkci
jako místopředseda.
Poděkoval Radě za vždy velmi vstřícný přístup k problematice zakrslých koz.

10)
Po vyčerpání všech bodů programu předseda Rady Ing.
Konrád všem přítomným poděkoval za velmi konstruktivní
jednání a zasedání ukončil.
Zapsal: Ing. Richard Konrád
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náKUPní Trhy na PLemenné berany v rOce 2016
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datum

místo konání

Typ klasifikace

Plemena

hodnotitel

3. 4.

Brno – Techagro

NT

SF, ML, AL, T, R

Hošek

1. 5.

Zlobice

NT

SF, ML, T, R, H

Hošek

7. 5.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, ZW, KA, CF, SD

Vejčík

8. 5.

Podhůra

NT

KA

Mareš

14. 5.

Michlova Huť

ENT S

S

Vejčík

20. 5.

Janovice nad Úhlavou

NT

SF, OU, KH

Vejčík

21. 5.

Košařiska

NT

SF, OD, T, V, LA

Milerski

21. 5.

Sedlčany

NT

CH, SF, KA, AL, NC

Mareš

27. 5.

Pěnčín

NT

VF, SF, K

Konrád

28. 5.

Strakonice

NT

CH, OD, SF

Vejčík

11. 6.

Horní Bučice

NT

R

Mareš

18.6.

Sedlčany

ENT VR

VR, J

Konrád

24. 6.

Hrusice

Klasifikace

T

Mareš

13. 8.

Zlobice Ovenálie 2016

NT

AL, SF, R, CF, ML, CH, K, ZW, V, KA

Hošek

16. 8.

Valašská Bystřice

Klasifikace

LA

Hošek

28. 8.

Země Živitelka České Budějovice

NT

CH, V, VR, R, SF, S

Vejčík

10. 9.

Žumberk – Prostějov

NT

BE, SF, R, CF, CH, T

Hošek, Mareš

10. 9.

Podvíhov

NT

T, SF, CH, VR

Sedlák MVDr.

15. 9.

Radešínská Svratka

NT

ML, SF

Mareš

17. 9.

Zlobice

NT

SF, ML, R

Hošek

22. 9.

Rožnov pod Radhoštěm

NT

T, VF, V, K, SF, R

Milerski

24. 9.

Sedlčany

NT

CH, SF, KA, NC, VR, T, ZW, J, VF, H

Dvořák, Vejčík

27. 9.

Choceň

NT

CH, SF, CF, T, OD, R, KA,

Mareš

28. 9.

Pěnčín

NT

SF, AL, VF, K, J, V, NC

Mareš

29. 9.

Žabčice

NT

SF, CH, ZW, K

Mareš, Hošek

30. 9.

Opatov na Moravě

NT

SF, CH, R

Hošek

30. 9.

Málkovice

NT

SF, ZW

Vejčík

1. 10.

Strakonice

NT

CH, SF, ZW, VR, VF, OD, KH

Vejčík

1. 10.

Podhůra

ENT KA

KA

Mareš

6. 10.

Lysá nad Labem

ENT ZW, NT

ZW, SF, T, R, CH, ML, OU, BE,

Konrád, Hošek

7. 10.

Lysá nad Labem

ENT CF

CF

Mareš

8. 10.

Lysá nad Labem

ENT R

R

Mareš

8. 10.

Vendryně

ENT OD, NT

CH, T, OD, SF, LA

Milerski

15. 10.

Rýzmburk

NT

SF, T, BE, CF, ZW, H, VR, J, OD

Konrád, Vejčík

www.schok.cz
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datum

místo konání

Typ klasifikace

Plemena

hodnotitel

15. 10.

Zlobice

NT

ZW, ML, SF, K

Hošek

20. 10.

Nečtiny

klasifikace

CH, K, BG

Dvořák

21. 10.

Janovice nad Úhlavou

NT

ZW, L, SF, R, OD, CH, VF, AL

Vejčík

22. 10.

Slušovice

NT

SF, CF, VF, CH

Milerski

28. 10.

Vrbětice

ENT K, NT

K, SF, V

Hošek, Milerski

29. 10.

Lhotka u Telče

NT

SF, K, VF, J, H

Hošek

2. 11.

Bludovice u N. Jičína

NT

SF, OD, V, VR, T, LA

Milerski

9. 11.

Žilina u Nového Jičína

klasifikace

SF

Milerski

12. 11.

Nový Knín

klasifikace

SF

Vejčík

19. 11.

Sedlčany

NT

SF, CH, T, K, CF, OD, KA

Vejčík

Klasifikace LA Horní Dvorce a Brníčko – termíny nestanoveny, hodnotitel Hošek, Mareš, OU a VR Brocno – termín nestanoven, hodnotitel Vejčík

nOvé LInIe beranŮ
zaregIsTrOvané PKO v rOce 2015
plemeno

linie

země původu

suffolk
suffolk celkem 1

Softt

BE

Ludek
Laborec
Lino
Loupeznik
Lachard

FR
FR
FR
FR
FR

Rossi
Sandokan
Taylor

NL
NL
FR (ID)

Abraham
Zacharias

UK
UK

Moritz
Mozart

DE
DE

Win
Sigma

DE
DE

Vert

FR

Valvej

DE

lacaune

lacaune celkem 5
texel
texel celkem 3
jakob
jakob celkem 2
merinolandschaf
merinolandschaf celkem 2
východofríská ovce
východofríská ovce celkem 2
berrichon du Cher
berrichon du Cher celkem 1
valaška původní
valaška původní celkem 1
nové linie celkem 17
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Tabulka 2 Dotace na vyprodukovaného a do plemenitby
prodaného berana v elitních třídách
rok

Počet vyprodukovaných
beranů

Počet producentů

1998

417

98

1999

531

104

2000

552

108

Parentita

2001

706

148

2002

684

127

2003*

163

48

2004

656

140

2005

619

125

2006

547

109

2007

625

122

2008

761

102

2009

851

127

2010

796

135

V rámci MKZ je pod kódem EpC313 zařazeno stanovení
genetického profilu zvířat – parentity u ovcí (dále jen „vyšetření“). Cílem vyšetření je určit, zda je beránek skutečně
potomkem deklarovaných rodičů.
Vyšetření provádí pouze SVÚ Jihlava. Cena jednoho
vyšetření (stanovení genetického profilu jednoho jedince)
je dle sazebníku státního příspěvku na laboratorní diagnostiku stanovena na 1 200 Kč.
Materiálem pro vyšetření je nesrážlivá krev, odebraná stejným způsobem jako pro genotypizaci. Pro vyšetření budou
využity vzorky krve, které již byly odebrány pro genotypizaci, protože na SVÚ Jihlava se tyto vzorky krve uchovávají
a mohou být proto použity pro další analýzy. Odběr vzorků
krve je na náklady chovatele.

2011

864

131

Požadavky na beránky určené k parentitě:

2012

945

127

2013

1004

142

a) beránek musí mít vyhovující genotyp v souladu se schváleným šlechtitelským programem;

2014

952

150

2015

1070

155

* – v roce 2003 byla poprvé uplatněna změna metodiky žádostí
na dotace, kdy žádosti byly podávány za období od 1. 1. 2003 do
31. 8. 2003. V případě dotace na vyprodukované berany v roce
2003 zahrnovalo tedy toto období pouze jarní nákupní trhy. V dalších letech pak už se žádalo na rozhodné období od 1. 9. předcházejícího roku do 31. 8. roku následujícího.

sTanOvOvání ParenTITy Ovcí
v rOce 2016
Rada plemenných knih po dohodě se SVÚ Jihlava rozhodla, že stanovení parentity bude bez výjimek prováděno
podle došlého pořadí objednávek. K termínu klasifikace
nebude přihlíženo. Do katalogů na nákupní trhy budou zařazováni berani s ověřenou parentitou přihlášení chovatelem
nebo pověřeným šlechtitelem nejpozději 10 dnů před konáním klasifikace tak, aby mohl být splněn požadavek zveřejnění
katalogu 7 dnů před konáním nákupního trhu. Kupující dále
žádají producenty beranů, aby u přihlašovaných beranů uváděli, zda je beran uvedený v katalogu určen k volnému prodeji.
Na rok 2016 byl vydán SVS pokyn na provádění parentity ovcí, ze kterého vyplývají tyto změny – beránci vybraní
na parentitu nemusí pocházet z chovů s přiděleným statusem odolnosti vůči TSE, jak je uvedeno v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2016, ale nesmí
být potomky rodičů z dovozu, kteří byli dovezeni bez platného TRACES. Beránci plemene valaška mohou být synové
matky s alelou VRQ. U potomků, kteří nesplňují požadavky
uvedené v metodice, je možné stanovit parentitu jako soukromou zakázku chovatele (týká se také chovů pozitivních
na Maedi-Visnu s výjimkou šumavky).
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Na základě schválené Metodiky kontroly zdraví zvířat
a nařízené vakcinace na rok 2016 (dále jen „MKZ“) a v souladu s předpisy EU je nezbytné, aby krajské veterinární
správy Státní veterinární správy a Městská veterinární
správa Státní veterinární správy (dále jen „KVS“) postupovaly při stanovování parentity u ovcí v roce 2016 dle následujících pokynů:

b) pokud se u daného plemene ovcí stanovují plemenné
hodnoty, musí tyto být před podáním žádosti na parentitu
stanoveny. Plemenná hodnota musí vyhovovat parametrům plemenných zvířat v souladu s usnesením Rady plemenných knih pro jednotlivá plemena;
c) beránek musí být vybrán jako potencionální plemenné
zvíře a určen k nákupním trhům v České republice (dále
jen „ČR“). Beránci, kteří nejsou určeni k nákupním trhům
v ČR, ale jsou předem určeni pro obchod v rámci EU nebo
export do třetích zemí, jsou ze stanovení parentity vyloučeni;
d) beránek musí pocházet z hospodářství zařazeného
v kontrole užitkovosti (dále jen „KU“), které bylo v roce
2015 vyšetřeno s negativním výsledkem na Maedi-Visna.
V případě nově zařazeného hospodářství v KU musí být
nejdříve provedeno vyšetření dle kódu EpC400 s negativním výsledkem, až pak může být zaslaná žádost na stanovení parentity. Výjimku má plemeno Šumavská ovce,
kdy beránci tohoto plemena, kteří jsou určeni k stanovení
parentity nemusí pocházet z hospodářství prostého Maedi-Visna;
e) na SVÚ Jihlava musí být k dispozici krev matky i otce
beránka. Pokud krev jednoho nebo obou deklarovaných
rodičů na žádosti není na základě informace SVÚ Jihlava
k dispozici, chovatel do 10 pracovních dnů chybějící krve
na SVÚ Jihlava může doručit. V opačném případě bude
beránek z žádosti vyloučen a parentita nebude u něho
stanovena;
f) beránek nesmí být potomkem rodičů s alelou VRQ. Uvedené kritérium se nevztahuje na beránky plemene valašská ovce, kteří mohou být potomkem matky s alelou VRQ
a to na základě rozhodnutí Rady plemenných knih ovcí ze
dne 3. 2. 2016.
Dle kódů EpC313 je stanovena navíc podmínka, aby beránek pocházel z hospodářství s přiznaným statusem rizika
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TSE. Žádost o přiznání statusu rizika TSE pro svá hospodářství v roce 2015 nepodali všichni chovatelé v KU, kteří zasílají na stanovení parentity svá zvířata. Dle vyjádření Svazu
chovatelů ovcí a koz (dále jen „SCHOK“) uvedené kritérium může významně ovlivnit šlechtitelskou činnost v ČR.
Z uvedeného důvodu SVS rozhodla, že se uvedené kritérium v roce 2016 nebude uplatňovat. Platí ale podmínka,
že beránek vybrán pro stanovení parentity nesmí pocházet
od nelegálně dovezených rodičů (bez TRACES) včetně případu, kdy v TRACES není potvrzen status rizika TSE hospodářství původu. Rodiče beránka nesmí být v IZR zapsání
pod kódem 27 nebo 28 (neznámý původ).
Výběr beránků, kteří splňují výše uvedené požadavky,
provádí SCHOK a Dorper Asociace, které zajistí předvyplnění objednávky laboratorního vyšetření na ověření původu
– parentita (příloha č. 1).
Předvyplněnou objednávku pak SCHOK nebo Dorper
Asociace zašlou elektronicky na emailovou adresu příslušné
KVS dle přílohy č. 2 a v kopii také na SVÚ Jihlava na emailovou adresu ondrej.stepanek@svujihlava.cz. KVS po kontrole
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objednávky zajistí doplnění potřebných údajů a po potvrzení razítkem a podpisem ji obratem zašle na SVÚ Jihlava.
SVÚ Jihlava nebude v rámci státní zakázky vyšetřovat
beránky, u kterých není možné porovnat genetický profil
s oběma rodiči.
Náklady za provedené vyšetření bude SVÚ Jihlava vykazovat příslušné KVS.
Výsledkem vyšetření je potvrzení, že zvíře je potomkem obou deklarovaných rodičů, potomkem jenom jednoho z nich anebo není potomkem žádného z deklarovaných rodičů. Výsledek vyšetření SVÚ Jihlava zašle na příslušnou KVS, která o vyšetření žádala, a na SCHOK nebo
Dorper asociace.
Vzhledem k tomu, že toto vyšetření nemá žádný význam
z hlediska kontroly šíření nákaz, je veškeré vyhodnocování
výsledků vyšetření a případné ukládaní opatření vůči chovateli plně v kompetenci SCHOK nebo Dorper asociace.
Ing. Vít Mareš

nOvá dOTace na náKUP PLemenných zvířaT
Ministerstvo zemědělství zpřesněním Zásad, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2016,
vyhlásilo dotační program 2. D. Nákup plemenných zvířat.
Účelem dotace je zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu,
ovcí a koz.
Chovatelé ovcí a koz mohou žádat dotaci na:
a) nákup plemenných beranů a kozlů,
b) nákup plemenných jehniček a plemenných koziček.
Žadatelem může být kupující chovatel - aktivní zemědělec
ve smyslu článku 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady
(EU) č. 1307/2013.
Jedná se o dotaci na pořízení dlouhodobého hmotného
majetku (dříve investiční). Na nákup ovcí a koz je možné
čerpat:
do 3 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného
berana, kozla,
do 1 200 Kč na jednu nakoupenou plemennou jehničku,
kozičku. Dotace se poskytne při minimálním počtu 5
nakoupených jehniček nebo 3 nakoupených koziček.
Před nákupem plemenných zvířat musí žadatel zaslat
na příslušné uznané chovatelské sdružení vyplněnou
předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden v příloze Zpravodaje). Pro ovce a kozy je administrátorem Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., pro ovce plemene dorper je administrátorem Dorper Asociace CZ. Předběžné žádosti o dotaci
můžete posílat poštou na adresu: Svaz chovatelů ovcí a koz
z.s., Ptašínského 308/5, 602 00 Brno nebo elektronicky na
info@schok.cz, případně odesláním do datové schránky
Svazu vx7rcqj.
Dotace bude chovateli poskytnuta za těchto podmínek:
Minimální doba podnikání s předmětem dotace je 4 roky
od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve
kterém mu byla poskytnuta dotace, ani po dobu minimální doby podnikání o podporu PGRLF, na stejný předmět dotace.

Příjemce dotace nesmí během minimální doby podnikaní předmět podpory prodat ani darovat.
V případě prodeje nebo darování předmětu dotace dříve,
než je stanoveno, vrátí příjemce dotace obdržené prostředky do státního rozpočtu. Úhyn, nařízená nutná
porážka a náhrada zvířat v rámci prosté obnovy základního stáda samičích plemenných zvířat se nepovažuje
za porušení Zásad.
V případě nahrazení stávajících samičích zvířat lze podporu poskytnout pouze na nahrazení zvířat, která nebyla
registrována v plemenné knize.
Žádost o dotaci doručí chovatel Svazu výše uvedeným způsobem do 30. 9. 2016. Žádost musí obsahovat
tyto náležitosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzoru v příloze
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu
k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva
o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) kopie potvrzení o původu potvrzeného příslušným
uznaným chovatelským sdružením, která jsou předmětem žádosti o dotaci,
f) kopie dokladu o koupi předmětného zvířete,
g) kopie dokladu o uhrazení zakoupeného předmětného
zvířete,
h) v případě nahrazení stávajících samičích zvířat žadatel doloží seznam vyřazovaných kusů, potvrzený příslušnou osobou pro vedení ústřední evidence – Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a zároveň
potvrzený příslušným uznaným chovatelským sdružením, že stávající vyřazovaná zvířata nebyla zapsána
v plemenné knize,
i) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře kupujícího
chovatele, že byly splněny všechny veterinární podmínky pro nákup předmětných zvířat uvedené v části
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D Zásad. Originály veterinárních osvědčení, laboratorních vyšetření a prohlášení dle části D Zásad musí
být uloženy u žadatele nejméně po dobu 4 let,
j) vyplněná tabulka v části C,
k) velké podniky musí předložit hypotetický srovnávací
scénář. Žadatel v žádosti popíše situaci, která by
nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta,
včetně písemných dokladů, z nichž vychází. Žadatel
doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem při hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřními dokumenty, kterými se řídí. Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních projekt za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou návratnosti,
kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty
podobného druhu,
l) údaje o velikosti podniku podle tabulky v části C.
Podmínky a kritéria pro jednotlivá plemena skotu, ovcí
a koz
Podpora je poskytována zejména dle kapitoly 1.1.1.1.
Části II Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na
období 2014 až 2020, a to konkrétně na náklady uvedené
v bodu (146) a bodu (147) - týká se jen přirozené plemenitby.

hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikováni příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve
výsledné třídě ER (vybraných v daném roce příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími do plemenitby),
b) plemenné jehničky a plemenné kozičky plemen,
u kterých je v České republice vedena plemenná
kniha, zapsané do hlavního oddílu plemenné knihy
a oklasifikované příslušnými uznanými chovatelskými
sdruženími ve výsledné třídě ER.
Veterinární podmínky pro nákup plemenných beranů
a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných
koziček:
a) Zvířata musí pocházet z hospodářství s uznaným statusem rizika z pohledu scrapie (zanedbatelné nebo
kontrolované riziko) nebo v případě ovcí se jedná
o zvířata s genotypem ARR/ARR. Tato podmínka
platí i pro zvířata ze zahraničí, u kterých musí být výše
uvedená podmínka potvrzena v certifikátu TRACES.
b) Zvířata musí pocházet z hospodářství prostého Brucelózy ovcí a koz (Brucela melitensis), Maedi-Visny
v případě ovcí, Artritidy a encefalitidy koz v případě
koz a Epididymitidu beranů (Brucela ovis) u beranů.
c) Laboratorní vyšetření je požadováno na Maedi-Visnu,
Artritidu a encefalitidu koz a Epididymitidu beranů vyšetřit individuálně sérologicky na průkaz Ab.

Podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů,
nákup plemenných jehniček a plemenných koziček:

d) Zvířata musí být před přemístěním klinicky vyšetřena
SVL s negativním výsledkem.

a) plemenní berani a kozli plemen, u kterých je v České
republice vedena plemenná kniha a jsou zapsáni do

e) Pokud by byla zvířata dovezena ze zahraničí, musí
mít kompletní platné veterinární osvědčení TRACES.

dOTace PrO chOvaTeLe Ovcí a KOz v rOce 2016
Dotace, které administroval v roce 2015 náš Svaz, zůstávají beze změn. Pro rok 2016 byla vypsána nová dotace 2.D.
na nákup plemenných zvířat. V platnosti zůstávají i dotace
na genetické zdroje – šumavskou a valašskou ovci a bílou
a hnědou kozu. Zásady na poskytování těchto dotací nebyly
dosud vydány. V roce 2015 došlo k celkovému navýšení
rozdělovaných prostředků z 35 miliónů Kč v roce 2014 na
45 miliónů Kč v roce 2015. Zachování této skutečnosti Vám
nemůžeme garantovat, bude záležet na požadavcích všech
chovatelů, kteří tyto národní dotace čerpají.
Z vydaných zásad pro poskytování dotací pro rok 2016
Č.j.: 41176/2015-MZE-17251 vybíráme dotační tituly, které
se týkají chovatelů ovcí a koz.

2.a. Udržování a zlepšování genetického
potenciálu vyjmenovaných hospodářských
zvířat
Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000
Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“)
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zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu
vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Předmět dotace:
2.a.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“),
výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování
a kontrola dědičnosti (dále jen „Kd“) užitkových
vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.a.e.1) Kontrola užitkovosti
2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám
zajišťujícím KU. Podpora chovatelům bude poskytnuta prostřednictvím oprávněných osob, které zajišťují KU.
– ovce a kozy,
u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti
do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,

2.a.e.2) výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti,
odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016.
do 17 Kč na jeden krmný den.
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2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK
s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od
1.9.2015 do 31.8. 2016.
do 20 Kč na jeden krmný den.

2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo
kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby a prodaného
a zařazeného v elitních třídách, v období od 1. 9. 2015 do
31. 8. 2016.
do 3 500 Kč/kus.

věcný rejsTříK 2015
ÚvOdníK
MAREŠ, V.: č. 1–2, s. 2
Postup a kritéria pro uznávání statusů rizika TSE v chovech ovcí
a koz a podmínky pro obchod s ovcemi a kozami v rámci EU
MALENA, M.: č. 1–2, s. 2–3
20 let činnosti Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR
HORÁK, F.: č. 3–4, s. 2–3

aKTUaLITa
Objednávka Levitape
č. 1–2, s. 1

ze žIvOTa svazU
Zápis z jednání Spolkové rady SCHOK z.s., Zlobice
11.2.2015
KLÍMA, T.: č. 1–2, s. 4–7 (zapisovatel)
Zápis z jednání Spolkové rady SCHOK z.s., Praha 19.5.2015
HOŠEK, M.: č. 1–2, s. 7–9
Zápis z jednání Spolkové rady SCHOK z.s., Zlobice 6.6.2015
HOŠEK, M.: č. 1–2, s. 9–10
Zápis z republikového shromáždění delegátů, Zlobice
6.6.2015
HOŠEK, M.: č. 1–2, s. 10–12
Zpráva o činnosti Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. v roce
2014
MAREŠ, V.: č. 1–2, s. 12–14
Zpráva o hospodaření za rok 2014
KLÍMA, T.: č. 1–2, s. 14–16
Program činnosti SCHOK z.s. na rok 2015
MAREŠ, V.: č. 1–2, s. 16
Výhled hospodaření v roce 2015
MAREŠ, V.: č. 1–2, s. 17
Zpráva Revizní komise SCHOK z.s. o činnosti a výsledcích
kontrol pro RSD 2015
UXOVÁ, E.: č. 1–2, s. 17–18
Zápis z jednání Rady plemenných knih ovcí, 30.3.2015
HOŠEK, M.: č. 1–2, s. 19–20
Zápis z jednání Rady plemenné knihy koz, 17.2.2015
KONRÁD, R.: č. 1–2, s. 21–23
Zápis z jednání Spolkové rady SCHOK z.s., Zlobice
26.10.2015
HOŠEK, M.: č. 3–4, s. 4–5

z dOmOva
II. národní romanovský šampionát aneb česká romanovská
ovce dobývá svět
KVISOVÁ, M.: č. 1–2, s. 24
Výsledky kontroly užitkovosti ovcí a koz v ČR za rok 2014
MAREŠ, V., KONRÁD, R.: č. 1–2, s. 25–56
Aukční přehlídky plemenných kozlíků v roce 2014

KONRÁD, R.: č. 1–2, s. 56–58
Produkce plemenných beranů 2014
VYSTRČILOVÁ, H.: č. 1–2, s. 58–67
Import beranů 2014
MAREŠOVÁ, M.: č. 1–2, s. 68
Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide…
ŠVECOVÁ REIFOVÁ, K.: č. 1–2, s. 69
Návštěva anglických chovatelů a zemědělců
MAREŠ, V.: č. 3–4, s. 6
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky Brno 2015
MAREŠ, V.: č. 3–4, s. 6–7
Ovčácké slavnosti na Zlobici
MAREŠ, V.: č. 3–4, s. 7–8
15. celostátní výstava plemen ovcí a koz
MAREŠ, V.: č. 3–4, s. 8
Svatováclavská výstava ovcí a koz a nákupní trh beranů
a kozlů Pěnčín
SOKOLOVÁ, D.: č. 3–4, s. 8–9
Výstava Náš chov 2015 v Lysé nad Labem
KONRÁD, R.: č. 3–4, s. 10–11
Klub chovatelů clun forest na letošní Lysé
KOVÁČ, J.: č. 3–4, s. 11
Rýzmburské nákupní trhy
KOVÁČ, J.: č. 3–4, s. 12
Romanovský šampionát opět s hojnou účastí
KVISOVÁ, M.: č. 3–4, s. 12–13
Setkání chovatelů ovcí a koz v Seči
MAREŠ, V.: č. 3–4, s. 13–14
Zájezd do Francie
MAREŠ, V.: č. 3–4, s. 15
Expozice Svazu v Bulharsku 2015
HOŠEK, M.: č. 3–4, s. 16–17

POřád je cO se UČIT
Kozí mléko jako funkční potravina?
FANTOVÁ, M., MICHNOVÁ, K., NOHEJLOVÁ, L., BORKOVÁ,
M.: č. 1–2, s. 70–72
Inseminace koz
HRDLIČKA, M.: č. 1–2, s. 72
Žlázy s vnitřní sekrecí
ČERVENÝ, Č.: č. 3–4, s. 18–24
Genetický polymorfismus lipogenních enzymů a kandidátních
genů ovlivňující zastoupení mastných kyselin v kozím mléce
SZTANKÓOVÁ, Z., RYCHTÁŘOVÁ, J., SCHMIDOVÁ, J.,
KYSELOVÁ, J., MILERSKI, M.: č. 3–4, s. 24–26

ČTenářI nám PíŠí
Dotaz prof. Horáka k výsledkům KU ovcí a koz za rok 2013
HORÁK, F.: č. 1–2, s. 73
Reakce ing. Kopuncze na dotaz prof. Horáka
KOPUNECZ, P.: č. 1–2, s. 73–74
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DOPROVODNÝ PROGRAM VeletRhů

3. – 7. 4. 2016
9.00–18.00 hod
VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Odborný garant: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Organizátor:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Místo konání:
pavilon A2, volná plocha A2
Vstup:
volný
3.–7. 4. neděle–čtvrtek
9.00–18.00
Prohlídka expozic holštýnského skotu, českého strakatého skotu, masného skotu, prasat, ovcí a koz
9.00–18.00
Ukázky zpracování vlny
9.00–18.00
Zemědělství žije! – stánek Zemědělského svazu ČR, pavilon A2
3.–7. 4. neděle–čtvrtek
9.00–17.00
Farma John Deere (volná plocha H)
Koně amerických plemen a pony
Show koní Equiteam a komunikační hry
Svezení diváků na koních a ve spřežení, jízdy na šlapacích traktůrcích
3. 4. neděle
10.00–18.00
10.00–18.00
10.30–13.00
13.00–15.00
15.00–16.30

Prohlídka expozice masných plemen skotu
Prohlídka kolekce prasat
Klasifikace plemenných beranů, kozlů
Komentovaná přehlídka českého strakatého skotu
Komentované předvádění plemen ovcí a koz

4. 4. pondělí
10.00–18.00
10.00–18.00
10.00–12.00
13.00–16.00

Prohlídka expozice masných plemen skotu
Prohlídka kolekce prasat
Soutěžní přehlídka českého strakatého skotu, soutěž v odhadu hmotnosti, vystavené plemenice
Komentované předvádění plemen ovcí a koz

5. 4. úterý
10.00–18.00
10.00–18.00
11.00–13.00
14.00–16.00

Prohlídka expozice masných plemen skotu
Prohlídka kolekce prasat
Přehlídka kolekce plemenných prasat
Komentované předvádění plemen ovcí a koz

6. 4. středa
10.00–18.00
10.00–18.00
10.30–13.00
14.00–16.00

Prohlídka expozice masných plemen skotu
Prohlídka kolekce prasat
Soutěžní přehlídka holštýnského skotu
Komentované předvádění plemen ovcí a koz

7. 4. čtvrtek
10.00–18.00
10.00–18.00
10.30–12.00
12.00–12.30
12.30–13.30
13.30–14.30
14.30–15.30

Prohlídka expozice masných plemen skotu
Prohlídka kolekce prasat
Komentované předvádění holštýnského skotu
Zemědělství žije! – vyhlášení soutěže
Komentované předvádění plemenných prasat
Komentované předvádění plemen ovcí a koz
Komentované předvádění holštýnského skotu

